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О  П  И  С  
на решенията на Общински съвет – Левски приети през 2018г.  

 
 

42-ра сесия – 11.01.2018г.      
 
387. Кандидатстване на Община Левски по Проект „Красива 
България” – 2018г. за финансиране на обект: „Пенсионерски клуб 
гр. Левски” 
  

43-та сесия – 31.01.2018г.        
 
388. Възнаграждение на общинските съветници от Общински съвет 
– Левски за мандат 2015 – 2019г.    
389. Участие на Община Левски в Общо събрание на Асоциацията 
по ВиК в обособена територия Плевен на 26.02.2018г. и определяне 
на представител. 
390. Приемане бюджета на община Левски за 2018г.  
391. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2018г.   
392. Програма за развитие на читалищната дейност през 2018г. 
393. Одобряване на междинна оценка на общинския план за 
развитие на Община Левски 2014-2020г.  
394. Годишен отчет за 2017г. по Програма за управление на 
отпадъците.   
395. Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на 
Община Левски и кметове на кметства в Община Левски. 
396. Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на 
Община Левски. 
397. Сключване на анекс към Договор за наем на общински мери и 
пасища /землище с.Аспарухово/.   
398. Сключване на анекс към Договор за наем на общински мери и 
пасища /землище с.Обнова/.   
399. Отпускане безлихвен заем на Хандбален клуб „Левски” - 
гр.Левски.     

 
44-та сесия – 22.02.2018г.         

 
400. Приемане на Програма за опазване на околната среда на 
Община Левски 2017г.-2020г.   
401. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016г.-
2020г.  
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402. Кандидатстване на Община Левски за финансиране от Фонд 
„Социална закрила” с проект „Модернизация на съществуващата 
материална база за предоставяне на социалната услуга „домашен 
социален патронаж” в община Левски”.  
403. Правила за ползване на пасища, мери и ливади през 2018г. на 
територията на община Левски.  
404. Предоставяне и актуализиране на ползването на пасища, мери 
и ливади през 2018г.  
405. Пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване. 
406.  Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2018г. /отдаване под наем на 
общински терен за разполагане на пчелни семейства/  
407. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2018г. /отдаване под наем на 
помещение за офис на политическа партия/  
408. Утвърждаване разпределението на собствеността на 
„Регионална  система за управление на отпадъците в регион Левски 
/Никопол/“ – сгради находящи се в поземлен имот 280011 в 
с.Санадиново, Община Никопол.   
409. Продажба на 142.00 кв.м. от ПИ с идентификатор 
43236.401.3238 находящ се в гр.Левски.        
410. Готовност на Община Левски с проекти за кандидатстване и 
възможности за финансиране от различни източници.    
411. Разпределение на субсидии за спортни клубове по бюджета на 
Община Левски за 2018г.   
412. Отпускане на финансови средства на семейства с 
репродуктивни проблеми на територията на община Левски.   
413. Отпускане на финансови средства за погребение. 
414. Отпускане на финансови средства за лечение.  
415. Отчет за дейността на Общински съвет – Левски за периода 
м.юли 2017г.- м.декември 2017г.  
 

45-та сесия – 29.03.2018г.         
 
416. Годишен доклад за дейността на „МБАЛ-Левски” ЕООД, 
гр.Левски и финансов отчет за 2017г.   
417. Даване съгласие на управителя на „МБАЛ-Левски” ЕООД, 
гр.Левски за изтегляне на банков кредит до 850 хил. лева.   
418. Одобряване на Годишен доклад за наблюдението и 
изпълнението на Общинския план за развитие на Община Левски, 
за периода 01.01.2017г. - 31.12.2017г.  
419. Приемане на общ устройствен план на община Левски - 
предварителен проект.  
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420. Годишен отчет за 2017г. по Програма за опазване на Околната 
среда на община Левски.   
421. Приемане на Програма за енергийна ефективност на Община 
Левски  /2017-2022г./    
422. Промяна на Наредба № 6 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Левски.   
423. Промяна на наименованието на социална услуга, делегирана 
от държавата дейност в съответствие с регламентираните социални 
услуги по чл.36 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане.  
424. Определяне на пълномощен представител на Община Левски в 
Общото събрание на Асоциация Общински гори.   
425. Годишен наем за ползване на земеделски земи от общинския 
поземлен фонд за стопанската 2018/2019г.    
426. Приемане на цени, определени по пазарен механизъм за 
отдаване под наем на пасища, мери и ливади, общинска 
собственост. 
427. Сключване на анекс към Договор за наем на общински мери и 
пасища.   
428. Актуализация индивидуалното ползване на пасища, мери и 
ливади за 2018г.   
429. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския 
поземлен фонд на безимотни и малоимотни граждани през 
стопанската 2018/2019г.   
430. Отдаване под аренда на други трайни насаждения, общинска 
собственост в землищата на с.Божурлук, с.Малчика, с.Обнова и 
с.Стежерово.   
431. Предоставяне безвъзмездно за управление на имот – 
общинска собственост на Професионална гимназия по селско 
стопанство и транспорт „Н.Й.Вапцаров” гр. Левски.   
432. Приемане Система за прием на ученици в първи клас в 
общинските училища на територията на град Левски за учебната 
2018/2019г. на основание чл.21, ал.1, т.23, чл.22, ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация във връзка с 
чл.42 и 43 от Наредба № 10/01.09.2016г. за организацията на 
дейностите в училищното образование и чл.8, ал.2 и чл.12 от 
Закона за предучилищното и училищното образование.  
433. Прекратяване на съсобственост между Община Левски и 
физическо лице върху сграда, находяща се в гр.Левски.  
434. Отпускане на финансови средства за лечение.   
435. Отпускане на финансови средства за погребение.   
436. Отпускане на еднократна финансова помощ.  
437. Отпускане персонална пенсия на Евгени Маринов от гр.Левски  


